
NEW

BEVERLY
300 hpe /400 hpe



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑ. ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ, Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ, ΟΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΜΕΤΟΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. 



Λ Ε Ξ Η  Κ Λ Ε Ι Δ Ι ,  Η  Π Ο Λ Υ Χ Ρ Η Σ Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α
Το Beverly, το πιο επιθυμητό και δημοφιλές σκούτερ με μεγάλους τροχούς, σύμβολο κομψότητας και δυναμισμού, 
συνεχίζει να εξελίσσεται και να εκπλήσσει. 20 χρόνια μετά το πρωτοποριακό ντεμπούτο του, το Beverly ξεπερνά 
τις παραδοσιακές κατηγορίες για να γίνει ένα πραγματικά πολύπλευρο crossover. Στις εκδόσεις 300cc και 
400cc, το κομψό Beverly και το πιο σπορ Beverly S διατηρούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά και το κράτημα ενός 
σκούτερ με μεγάλους τροχούς με την απόλαυση, την ασφάλεια και την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις ενός 
επιβλητικού GT. Γεννημένο για αστικές μετακινήσεις σε όλες τις συνθήκες, με την ευέλικτη και εύκολη οδήγησή 
του, το Beverly είναι ο ιδανικός σύντροφος ακόμα και σε υπεραστικές διαδρομές με συνεπιβάτη, χάρη στην 
ικανότητα να προσφέρει μια άνετη και ευχάριστη εμπειρία.



BEAUTY
POWERED

Ε Κ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Η επιτυχημένη φόρμουλα του Beverly προκύπτει από τον συνδυασμό 
μίας μοτοσυκλετιστικού τύπου δομής πλαισίου με τους νέους 
κινητήρες HPE (High Performance Engine) Euro 5 στις εκδόσεις 300 cc 
και 400 cc, που γεννήθηκαν από την έρευνα της Piaggio. Εκτός από τη 
σημαντική αύξηση των τιμών ισχύος και ροπής για να προσφέρουν 
περισσότερη ελαστικότητα στην οδήγηση και κορυφαίες επιδόσεις, οι 
μονοκύλινδροι 4-χρονοι, 4-βάλβιδοι κινητήρες με υγρόψυξη και 
ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου 
και τους μηχανικούς θορύβους και είναι ιδανικοί για μεγαλύτερα 
ταξίδια. Η διάταξη με μεγάλους τροχούς από κράμα αλουμινίου, με 
τον μπροστινό τροχό κατά 2" μεγαλύτερο από τον πίσω, βελτιώνει το 
κράτημα στον δρόμο.



ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ LED ΦΩΤΑ

SPORT
Ο ασύγκριτος σχεδιασμός διατηρεί τη μοναδικότητά του και στη νέα εμφάνιση, με σαφείς σπορ αναφορές. Το μπροστινό μέρος 

είναι επανασχεδιασμένο και οι πλευρικές επιφάνειες γίνονται πιο μυώδεις, οδηγώντας σε ένα πιο λεπτό πίσω μέρος. 
Ο προβολέας LED κάνει αισθητή την παρουσία του στο κέντρο του νέου τιμονιού. Τα φλας και τα φώτα θέσης είναι επίσης 

τεχνολογίας LED και έχουν τοποθετηθεί στα πλαϊνά της μπροστινής ποδιάς, τονίζοντας τα άκρα της και δημιουργώντας μία 
φωτεινή «υπογραφή» που κάνει το νέο Beverly άμεσα αναγνωρίσιμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πίσω μέρος 

ανανεώνεται με μία φωτιστική μονάδα LED και τη νέα βάση πινακίδας κυκλοφορίας σε στυλ μοτοσυκλέτας. Τα μαύρα 
γυαλιστερά φινιρίσματα και οι τροχοί με σπορ σχεδίαση επτά μπράτσων κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ και η σέλα με διπλή 

επένδυση και διπλή ραφή επιβεβαιώνει την προσοχή στις λεπτομέρειες.

Ο Χ Ι  Μ Ο Ν Ο  Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Η Τ Α

ATTITUDE

ΝΕΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΙΡΟΥΝΙ



REdesignED
FOR YOU

Ο φωτιζόμενος χώρος κάτω από τη σέλα διατηρεί μια εξαιρετική χωρητικότητα, έχοντας τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
δύο κράνη jet. Ένα αποτέλεσμα που αποκτήθηκε χάρη στην τοποθέτηση του ρεζερβουάρ καυσίμου στο κεντρικό τούνελ, 
ακόμα μια ιδιαιτερότητα του Beverly από τη γέννησή του. Η λύση αυτή επιφέρει και άλλα πλεονεκτήματα, όπως η 
δυνατότητα ανεφοδιασμού χωρίς να κατεβεί ο οδηγός από τη σέλα και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά χειρισμού, λόγω 
της καλύτερης συγκέντρωσης των μαζών. Η ικανότητα φόρτωσης συμπληρώνεται από τη βολική σχάρα αποσκευών με 
ενσωματωμένες λαβές συνεπιβάτη, τον χώρο αποθήκευσης στο εσωτερικό της ποδιάς με υποδοχή USB για φόρτιση 
κινητών συσκευών και τον λειτουργικό πτυσσόμενο γάντζο τσάντας. Η έκδοση 400 hpe ξεχωρίζει, καθώς περιλαμβάνει 
το παρμπρίζ στον βασικό εξοπλισμό, για ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις τουριστικές δυνατότητες του οχήματος.

ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ 

ΓΑΝΤΖΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΙΟ ΑΠΛΟ



BEST
BEVERLY
EVER



USEFUL
technology

ΚΟΜΨΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

LCD ΟΘΟΝΗ

Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ε  Τ Η Ν  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α  Σ Ο Υ
Η τεχνολογία δίνει νέα μορφή στην αλληλεπίδραση με το όχημα και διευκολύνει την εμπειρία οδήγησης. Το Beverly 
καταργεί το παραδοσιακό κλειδί: το σύστημα keyless απλοποιεί την ανάφλεξη, το άνοιγμα της σέλας και της τάπας 
του ρεζερβουάρ καυσίμου, καθώς και το κλείδωμα του τιμονιού, καθώς όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να γίνουν, 
χωρίς να βγει το κλειδί από την τσέπη του οδηγού. Η λειτουργία Bike Finder σου επιτρέπει να εντοπίσεις το όχημα 
ακόμη και σε γεμάτους χώρους στάθμευσης, ενεργοποιώντας τα φλας και την κόρνα. Το τιμόνι φιλοξενεί στο κέντρο 
τον ψηφιακό πίνακα οργάνων LCD 5,5" και στο πλάι τα εργονομικά χειριστήρια. Όλα τα φωτιστικά σώματα και τα 
φλας υιοθετούν τεχνολογία LED.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕΛΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ



ALWAYS CONNECTED

FIND ME (λειτουργία Bike Finder)
Επιλέγοντας το συγκεκριμένο εικονίδιο από την αρχική οθόνη της 
εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει το όχημά 
του χάρη στην ενεργοποίηση της κόρνας και των φλας.

FOLLOW ME HOME
Η δεύτερη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του 
αποκλειστικού κλειδιού είναι το follow me home”, που 
ενεργοποιεί τη χαμηλή σκάλα φωτός για μια προκαθορισμένη 
περίοδο μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

Το Piaggio MIA σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο 
ως τηλεχειριστήριο και να διαχειριστείτε τις λειτουργίες “Find me” και 
“Follow me home” από την εφαρμογή Piaggio για να κάνετε το όχημά σας 
ορατό αμέσως*.

Α Κ Ο Υ Ρ Α Σ Τ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ
Η τεχνολογία βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία, για ακόμη πιο συναρπαστική 
οδήγηση. Το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας Piaggio MIA, στον βασικό 
εξοπλισμό του Beverly 400 hpe, σας επιτρέπει να συνδέσετε το smartphone σας 
μέσω Bluetooth στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα του Beverly. Χωρίς να 
απομακρύνετε τα χέρια σας από το τιμόνι, πολλές από τις λειτουργίες του 
smartphone είναι διαθέσιμες στην ψηφιακή οθόνη, με σχετικές ειδοποιήσεις για τη 
διαχείριση κλήσεων, μηνυμάτων SMS, e-mail, μουσικής και λιστών αναπαραγωγής, 
καθώς και παρακολούθηση των διαδρομών, και πληροφορίες εντοπισμού και 
οδήγησης σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή Piaggio στο smartphone σας ελέγχει 
τις λειτουργίες Bike Finder και Follow Me Home, η οποία διατηρεί αναμμένο το φως 
θέσης για προκαθορισμένο χρόνο μετά το σβήσιμο του κινητήρα.

*Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε απόσταση μέχρι 70 μέτρα από το όχημα.





ELEGANCE
CHOOSE

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

Κ Ο Μ Ψ Ο  Κ Α Ι  Α Σ Τ Ι Κ Ο
Με αστικό χαρακτήρα, κομψό, αξιόπιστο στην απόδοση και την οδήγηση, το Beverly 
ανταποκρίνεται επιτυχώς και σε μεγάλες προαστιακές διαδρομές. Χάρη σε ορισμένες 
καινοτομίες, όπως η άνετη θέση οδήγησης και ο μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα για 
δύο κράνη, είναι η λύση και για μια απολαυστική βόλτα εκτός πόλης τα σαββατοκύριακα. 
Το εκλεπτυσμένο στυλ του επιβεβαιώνεται στις λεπτομέρειες με μεταλλικό φινίρισμα, 
όπως η σχάρα αποσκευών, τα μαρσπιέ του συνεπιβάτη, το πλαίσιο του πίνακα οργάνων, 
σε συνδυασμό με τη νέα σκούρα καφέ σέλα με ραφές διπλού τόνου. Τα γυαλιστερά 
χρώματα λευκό Bianco Luna, μπλε Blu Oxygen και γκρι Grigio Cloud δημιουργούν έναν 
ζεστό και κομψό συνδυασμό με τα μεταλλικά φινιρίσματα και τους τροχούς σε ανοιχτή 
γκρι απόχρωση.



Νέα σχεδίαση με σύγχρονες 
και δυναμικές γραμμές

Νέα ανάρτηση για μέγιστη 
σταθερότητα και άνεση

Νέο keyless σύστημα 

Πλήρως ψηφιακή οθόνη 

Πλήρης φωτισμός LED 

Παρμπρίζ (βασικός 
εξοπλισμός στο 400 cc) 

Προηγμένο Piaggio MIA  
(βασικός εξοπλισμός στο 400 cc) 

Αποκλειστική διπλή εξάτμιση 
για το μοντέλο 400 cc

Μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα, 
ικανός να φιλοξενήσει δύο κράνη

Ντουλαπάκι με θύρα USB

Εκλεπτυσμένο στυλ με μία γκάμα 
τριών γυαλιστερών χρωμάτων, 

σκούρα καφέ σέλα δύο υλικών, με 
διπλή ραφή στο ίδιο χρώμα. Θερμά 

μεταλλικά φινιρίσματα και τροχοί σε 
ανοικτό γκρι χρώμα.

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





ENJOY
YOUR

STREET





300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR

Α Σ Τ Ι Κ Ο  Κ Α Ι  Ε Ν Τ Ο Ν Ο
Το Beverly S εκφράζει την πιο σπορ και επιθετική πλευρά του. Οι σχεδιαστικές 
γραμμές και οι αυθεντικές στυλιστικές επιλογές ερμηνεύουν το έντονο πνεύμα του. Το 
ρεζερβουάρ είναι τοποθετημένο στο τούνελ, δημιουργώντας οδηγική αίσθηση 
μοτοσυκλέτας, με ισορροπία μεταξύ ισχύος και ευελιξίας. Η σπορ εμφάνιση του 
οχήματος υπογραμμίζεται από τις λεπτομέρειες σε ματ γκρι του γραφίτη, όπως η 
σχάρα αποσκευών, τα μαρσπιέ συνεπιβάτη, το κεντρικό τούνελ και οι ζάντες, η μαύρη 
σέλα δύο υλικών με διπλή ραφή. Το Beverly S διατίθεται σε δύο εκλεπτυσμένα ματ 
χρώματα, το μαύρο Nero Tempesta και το ασημί Argento Cometa αλλά και το 
ιδιαίτερο γυαλιστερό πορτοκαλί Sunset Orange.

CHOOSE



Νέα σχεδίαση με σύγχρονες και 
δυναμικές γραμμές

Νέα ανάρτηση για μέγιστη 
σταθερότητα και άνεση

Νέο keyless σύστημα 

Πλήρως ψηφιακή οθόνη 

Πλήρης φωτισμός LED 

Παρμπρίζ (βασικός εξοπλισμός στο 
400 cc) 

Προηγμένο Piaggio MIA  
(βασικός εξοπλισμός στο 400 cc) 

Αποκλειστική διπλή εξάτμιση για το 
μοντέλο 400 cc

Μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα, 
ικανός να φιλοξενήσει δύο κράνη

Ντουλαπάκι με θύρα USB

Σπορ στυλ με σέλα δύο υλικών και 
με διπλή ραφή. Φινιρίσματα σε εφέ 
γραφίτη και τροχοί σε σκούρο γκρι 
χρώμα.

300 hpe ABS/ASR
400 hpe ABS/ASR





THE CITY
HAS NO

BOUNDARIES



• ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 36 L + 52 L

• ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ KEYLESS

• ΒΑΜΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΒΑΛΙΤΣΑΣ

• ΠΛΑΤΗ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 

• ΚΙΤ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ ‘TOP’ + ‘URBAN’

• KIT ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΔΙΑΦΑΝΟ + ΦΙΜΕ

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΧΕΡΙΩΝ

• ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

• ΣΠΟΡ ΕΞΑΤΜΙΣΗ BEVERLY 
400 – 300 HPE

• ΧΟΥΦΤΕΣ ΚΙΤ ΣΠΟΡ

• ΤΑΠΕΤΟ ΣΠΟΡ

• ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΕΛΑΣ-ΤΙΜΟΝΙΟΥ

• ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ: ΣΕΛΑ + 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ + ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

• PIAGGIO MIA 

• ΒΑΣΗ SMARTPHONE

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH 

ΓΝΗΣΙΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡΒΑΣΗ SMARTPHONE ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ



BIANCO 
LUNA

BLU 
OXYGEN

GRIGIO 
CLOUD

ARANCIO 
SUNSET

NERO 
TEMPESTA

ARGENTO 
COMETA

ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΜΑ



BEVERLY / BEVERLY S BEVERLY / BEVERLY S
300 hpe 400 hpe

Κινητήρας Μονοκύλινδρος 4-χρονος, 4-βάλβιδος Μονοκύλινδρος 4-χρονος, 4-βάλβιδος

Κυβισμός 278 cc 399 cc

Διάμετρος x Διαδρομή 75 mm x 63 mm 84 mm x 72 mm

Ισχύς 19 kW στις 8.000 σαλ 26 kW στις 7.500 σαλ

Ροπή 26 Nm @ 6.250 σαλ 37,7 Nm @ 5.500 σαλ

Κατανάλωση (κύκλος WMTC) 30,3 km/l 27 km/l

Εκπομπές CO2 77 g/km 87 g/km

Σύστημα χρονισμού
Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) 
- 4 βαλβίδες

Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC) 
- 4 βαλβίδες

Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Σύστημα ψύξης Με υγρό Με υγρό

Λίπανση Yγρό κάρτερ Yγρό κάρτερ

Εκκίνηση Μίζα Μίζα

Μετάδοση Συνεχώς μεταβαλλόμενη CVT Συνεχώς μεταβαλλόμενη CVT

Συμπλέκτης Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός Με πολλαπλούς δίσκους υγρός φυγοκεντρικός

Πλαίσιο Ατσάλινο σωληνωτό συγκολλητό Ατσάλινο σωληνωτό συγκολλητό

Ανάρτηση εμπρός Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι

Ανάρτηση πίσω Δύο υδραυλικά αμορτισέρ 
ρυθμιζόμενης προφόρτισης

Δύο υδραυλικά αμορτισέρ 
ρυθμιζόμενης προφόρτισης

Φρένο εμπρός

Φρένο πίσω

Σύστημα πέδησης ABS/ASR ABS/ASR

Ελαστικό εμπρός Χωρίς αεροθάλαμο 110/70 - 16” Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 16”

Ελαστικό πίσω Χωρίς αεροθάλαμο 140/70 - 14” Χωρίς αεροθάλαμο 150/70 - 14”

Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο 2.125 mm / 800 mm / 1.540 mm 2.155 mm / 800 mm / 1.550 mm

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 12 l 12 l

Έγκριση τύπου EURO 5 EURO 5

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δισκόφρενο Ø 300 mm

Δισκόφρενο Ø 240 mm

Δισκόφρενο Ø 300 mm

Δισκόφρενο Ø 240 mm



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές και αισθητικές αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Οδηγείτε 
προσεκτικά, φορώντας πάντοτε κράνος και κατάλληλο εξοπλισμό, με σεβασμό προς τον Κ.Ο.Κ και το περιβάλλον. 
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος. Ζητάτε πάντοτε γνήσια και εγκεκριμένα 
ανταλλακτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να απευθύνεστε πάντοτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Piaggio 
για ασφαλείς αγορές και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τα γνήσια ανταλλακτικά Piaggio εξασφαλίζουν εγγυημένη 
ποιότητα και διατηρούν αναλλοίωτη την απόδοση του οχήματός σας.

Το εμπορικό σήμα Piaggio είναι κατοχυρωμένο 
από την Piaggio & C. S.p.A.

• Κάλυψη των δαπανών επισκευής για βλάβες που οφείλονται σε κατασκευαστική
ατέλεια ή σε αστοχία συναρμολόγησης εξαρτημάτων

• Αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά,
συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης

• Οδική βοήθεια που περιλαμβάνει επισκευή (εάν γίνεται) και ρυμούλκηση

• Εξειδικευμένη και πιστοποιημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Piaggio

• Ενίσχυση της αξίας μεταπώλησης του οχήματος

Περισσότερες πληροφορίες στα σημεία πώλησης ή 
τεχνικής εξυπηρέτησης του εξουσιοδοτημένου δικτύου Piaggio.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Χρόνο με το χρόνο, χιλιόμετρο το χιλιόμετρο, η ασφάλεια και οι επιδόσεις του σκούτερ σου παραμένουν 
πάντοτε η πρώτη σου μέριμνα. Για τον λόγο αυτό, προσφέρουμε την επιλογή της επέκτασης της εγγύησης 
πέραν των 24 μηνών που παρέχονται ως στάνταρ εργοστασιακή εγγύηση, με ειδικό πακέτο για το τρίτο 
και τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς. 
Λίγη παραπάνω φροντίδα και προσοχή σε εσένα και το όχημά σου, που εγγυάται την κάλυψη σε 
περίπτωση βλάβης και συγχρόνως παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της οδικής βοήθειας.
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